
KOMBİNE ELEKTROTERAPİ ULTRASOUND TEDAVİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)

1- Cihaz, 220 V, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışmalı ve +/- % 10 voltaj değişikliklerine uyumlu 
olmalıdır.

2- Cihazda birbirinden tamamen bağımsız 2 adet Elektroterapi kanalı ve 1 adet Çift Frekanslı 
(1 & 3 MHz) Ultrason ünitesi bulunmalıdır.

3- Cihazın kullanım dili Türkçe olmalıdır. Cihaz ekranında ayarlama parametreleri ve açıklamalar 
Türkçe olarak okunabilmelidir.

4- Cihazda, hastaya uygulanacak akıma ait parametrelerin ayarlanması cihazın ön paneli 
üzerindeki tuşlar vasıtasıyla yapılmalı ve geniş LCD ekran üzerinde kullanıcıya gösterilmelidir.

5- Cihazda aşağıdaki akım formları bulunmalıdır.GALVANİK / Sürekli ve Kesikli, Trabert 2-5 
(Ultra-Reiz), TENS -  Asimetrik, TENS -  Simetrik, DİADİNAMİK MF, DF, CP, LP, CP-ISO, 
CP-ID, MF+CP, MF+CP-ID, DF+LP ve DF+CP, ENTERFERANS / 4 kutup ve 2 kutup, 
RUSSIAN sürekli ve uyarı dinlenme döngülü, Monofazik Kare Pulse, Monofazik Üçgen Pulse, 
FARADİK (Surged), VMS, Microcurrent, YÜKSEK VOLTAJ (iki kere zirve yapan monofazik 
kesikli yüksek voltaj), sıvı dozaj hesaplı iyontoforez.

6- Cihazın yazılımı, uygulanan akım formu hakkında kullanıcıya detaylı bilgi vermelidir. Cihazın 
kullanım (soft wari) dili seçenekleri arasında TÜRKÇE’de olmalıdır. Kullanıcı isterse cihazı 
TÜRKÇE olarak ayarlayabilmelidir.

7- Cihaz elektrotların yerleştirilme şeklini göstererek kullanıcıya yol göstermelidir.
8- Cihazda bulunan sıvı dozaj hesaplamalı iyontoforez akımı ile ilaçların deri yoluyla ve elektrik 

akımı yardımıyla vücuda verilmesi sağlanmalıdır.
9- Cihaz iyontoforez uygulaması ile ilgili detaylı uygulama bilgileri, yoğun olarak kullanılan ilaçlar 

ve bunların polaritelerini ekranda göstermelidir.
10- Cihaz ekranında iyontoforez tedavi sırasında ; verilmek istenen toplam dozaj, anlık verilen 

toplam dozaj ve kalan tedavi süresi görülebilmelidir.
1 1 -iyontoforez uygulamasında toplam dozaj en az 40mA-dak ile 80mA-dak arasında 

ayarlanabilmelidir.
12- Cihazın hafızasında en az 200 adet hazır Tedavi Protokolü olmalı ve kullanıcının kendi 

protokollerini oluşturup alfabetik ve rakamsal olarak hafızaya alabilmesi için en az 100 adet 
Kullanıcı Protokolü hafızası bulunmalıdır..

13- Cihazda MMC Port bulunmalı ve cihazla birlikte ücretsiz olarak verilen MMC çipte bulunan 
yüksek çözünürlüklü renkli anatomik atlas ve patolojik kütüphane ile kasların, kemiklerin ve 
ligamentlerin gözden geçirilmesi ve hastalık hakkındaki uygulamaların öğrenilmesi mümkün 
olmalıdır.

14- Cihazın patalojik kütüphane fonksiyonu ile yaygın olarak görülen hastalıkların ilgili vücut 
bölümünde meydana getirdiği patalojik görünümleri izlenebilmelidir ( Rotator Cuff yırtığında , 
yırtığın anatomik olarak görünümü g ib i)

15-Cihazda bulunan USB port ile cihazın bilgisayara bağlanarak yazılımının upgrade edilmesi 
mümkün olmalıdır.

16- Cihazdaki Russian akımıyla kas stimülasyonu yapılabilmelidir.. Bu uygulama sırasında tek 
kanal ve çift kanal modu olmalıdır. Cihazın 2 kanalından birisi tek kanal olarak ve İki kanalı 
aynı anda (4 elektrot) olarak kullanılabilmelidir. Çift kanal modunda agonist ve antigonist kas 
grupları için aynı anda co contract veya ardışık reciprocal olarak uygulama imkanı olmalıdır.

17-Russian akımında döngü süresi sürekli, 5/5, 4/12, 10/10, 10/20, 10/30, 10/50 olarak 
ayarlanabilmelidir.

18-Cihazdaki VMS ve VMS Burst akımında tek kanal ve çift kanal uygulama modları olmalıdır. 
Çift kanal modlarında reciprocal ve co contract seçenekleri olmalıdır. Reciprocal modunda 1. 
ve 2. kanal çıkış gücü bağımsız olarak ayarlanabilmelidir. Co contract modunda 1. ve 2. 
kanal çıkış güçleri bağımsız olarak veya aynı anda iki kanal aynı çıkış gücünde 
ayarlanabilmelidir.

19-“Sequential stimulation” ile 3 farklı akım formu ardışık olarak uygulanabilmen ve istenirse bu 
program daha sonraki uygulamalar için saklanabilmelidir.

20- Cihazla S/D (i/t) curve çizilebilmesi sayesinde diagnostik uygul^fnşar yapılabilmelidir.
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21- Cihazda CC/CV seçenekleri mevcut olmalı tedavi süresi 60 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir.
22- Cihazda hasta güvenliği için hasta kontrolüne verilebilecek yapıda, butonlu, hasta butona 

bastığı zaman hemen akımı kesen hasta emniyet butonu olmalıdır.
23- Cihaz üretici firmanın bu cihaz için tasarlayıp ürettiği, orijinal tekerlekli taşıma sehpası 

olmalıdır.
24- Sehpanın her iki yanında gömme olarak cihazın aksesuarlarını koymak için en az 5 adet 

çekmecesi bulunmalıdır.
25- Ultrason Ünitesi Teknik Özellikleri:

1. Cihazın ultrason çıkış frekansı 1 ve 3 MHz olarak seçilebilmeli ve aynı ultrason başlığı ile 
hem 1, hem de 3 MHz’lik tedavi uygulanabilmeler.
Cihazın çıkış gücü kesikli moda en az 0-3 watt / cm2 arasında, sürekli moda en az 0-2,5 
watt / cm2 ye kadar ayarlanabilmelidir.
Ultrason çıkışı sürekli (% 100) ve kesikli (%10, % 20 ve %50) olarak ayarlanabilmelidir. 
Ayrıca pulse frekansı da 16 Hz, 48 Hz ve 100 Hz olarak seçilebilmelidir.
Ultrason başlığının deriyle teması bozulduğunda ultrason emisyonu otomatik olarak 

kesilmeli, tedavi süresi durmalı, cihaz sesli ve başlık üzerinden ışıklı uyarı vermelidir. 
İstenirse bu durumların hepsi pasif yapılabilmelidir.
Cihazda hasta konforu için başlık ön ısıtma özelliği bulunmalıdır.
Ultrason ünitesi tek başına elektroterapiden bağımsız ve elektroterapi ünitesi ile kombine 
olarak (ultrason başlığından stimülasyon akımları vererek) kullanılabilmelidir.

26- Cihazla birlikte verilmesi gereken aksesuarlar: 4 adet karbon elektrot ve süngeri orta boy, 2 
adet velkrolu ban t, 2 adet elektrot kablosu, sıvı hazneli iyontoforez elektrodu en az 2,5cc 4 
adet, Hasta emniyet butonu, 1 adet 5 cm2 ultrason başlığı, Ultrason jeli, Kullanma kılavuzu 
Türkçe ve İngilizce, 5 adet hasta data kartı ve Güç kablosu, taşHjna sehpası
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